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 ВСТУП 

Даний проект Концепції (надалі DCF) розроблений як частина другого та третього 

Робочих Пакетів проекту «Підтримка е-врядування  Івано-Франківській області», що 

здійснюється за підтримки Міністерства Закордонних справ Естонії та Шведського 

Міжнародного Агентства Розвитку (SIDA) та виконується Академією е-врядування 

(надалі еВА). 

Метою DCF є надати вихідну інформацію для формування довготривалого та 

короткотривалого плану дій. Вихідна інформація включає в себе аналіз можливостей 

застосування основних засад електронного врядування в Івано-Франківській області, 

описи основних послуг у сфері е-врядування, що можуть стати результатом 

впровадження електронного врядування в регіоні, а також планування (створення 

мапи) технологічних проектів, що можуть бути реалізованими. 

Детальна розробка DCF та Дорожньої мапи є спільною діяльністю еВА та місцевих 

рад в Україні. Наданий еВА DCF фокусується на загальній концепції впровадження е-

врядування в Івано-Франківській області, в той час як Дорожня мапа концентрується 

на пріоритетних потребах розвитку та визначає конкретні проекти, що можуть 

претендувати на отримання додаткової фінансової підтримки. Місцеві ради, як 

очікується, будуть вносити корективи та створювати умови роботи згідно з їх 

баченням впровадження е-врядування, оскільки головна цінність подібних концепцій 

є не сам документ, а досягнення згоди між різними зацікавленими сторонами в 

процесі розробки. Таким чином, DCF відображає погляди партнерів проекту, але не 

офіційну позицію області та міст, залучених до проекту.  

Наданий документ був створений на базі пілотних громад Івано-Франківської області, 

але результати можуть бути однаково застосовними для інших місцевих рад області. 

Більше того, метою є зробити проектні результати також прийнятними для інших 

областей в Україні. Для цього можна використовувати існуючі можливості 

співробітництва міст України.  

Експерти вдячні за підтримку місцевим партнерам проекту: Івано-Франківській 

обласні державній адміністрації, Івано-Франківському регіональному центру з 

інвестицій та розвитку, Агентству з розвитку приватної ініціативи, а також Івано-

Франківській, Калуській та Долинській міським радам. 

МЕТОДОЛОГІЯ 

DCF та Дорожня мапа спираються на інформацію, отриману через опитування усіх 

пілотних органів влади, а також на власні спостереження під час ознайомчого візиту  

експертів з електронного врядування  до Івано-Франківської області. Думки 

естонських, шведських та інших міжнародних фахівців у сфері е-врядування були 

взяті до уваги. 

Детальніше, опитування складалося з двох головних блоків: в першу чергу, базові 

питання координації та організації е-врядування в Україні на національному та 

місцевому рівнях, по-друге, специфічний блок для місцевих рад в Україні, 

присвячений збору інформації про наявну ситуацію в містах. Друга частина 

опитувальника була надіслана до 4-х партнерів Івано-Франківської 



4 

 

облдержадміністрації, виконавчих комітетів Івано-Франківської, Калуської та 

Долинської міських рад (див. Додаток 1). 

Відбулося два ознайомчих візити експертів на початковій фазі виконання проекту. 

Метою першого візиту було планування поточної ситуації в області та визначення 

пріоритетів для кожного з пілотних органів влади. Наступний візит був сфокусований 

на коригуванні та обговоренні отриманих результатів, а також адаптації 

підготовлених документів відповідно до вихідної інформації, отриманої від пілотних 

органів влади .  

СТРУКТУРА КОНЦЕПЦІЇ  

Існуючий документ складається з 4-х головних секцій. По-перше, це надання 

короткого огляду щодо головних цілей та принципів, яких слід дотримуватися при 

впровадженні е-врядування. Вони включають такі головні цілі як прозорість та 

ефективність, а також такі головні політичні принципи, які важливо пам’ятати при 

впровадженні ІКТ реформ, як підхід, орієнтований на користувача і доступ для всіх. 

 

Далі наступна частина документу фокусується на основних засадах е-врядування, 

представляючи Аналізи «Як-Є» та «До-Буде», тобто, по-перше, демонструє поточну 

ситуацію в області в рамках дослідження (Як-Є) та подальший опис перспективи 

майбутнього в цьому сенсі (До-Буде). Ця частина у свою чергу складається з 4х 

підсекцій, що концентруються на 4х узгоджених засадах: організаційні умови, 

законодавчі регулювання та стратегічні документи, податкові умови, технічна 

архітектура.  

 

У третьому розділі наявного документу подаються засади е-врядування та послуг у 

сфері е-врядування на різних рівнях та для різних груп. У ньому також розглядаються 

аспекти, пов’язані з доступом та використанням е-послуг, включаючи важливість 

багатоканального забезпечення для надання послуг та яким чином зробити публічні 

послуги найбільш ефективними. 

 

На завершення буде представлена Дорожня мапа для розвитку організаційних, 

правових та технічних засад. Ця частина концепції подає ряд конкретних проектів, які 

можуть бути реалізовані та забезпечать конкретний результат, коли справа дійде до 

розвитку електронного врядування в Івано-Франківській області. 

 

СКОРОЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ 
 

Початковий розділ подає перелік скорочень, а також короткий огляд головних 

термінів, що переважно використовуються у темах, пов’язаних з е-врядуванням. 

 

Скорочення: 

 

C2G - Citizen-to-government – Громадянин-до-уряду 

DCF – Draft Conceptual Framework – Проект концепції 
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EDMRS – Electronic Document and Records Management System – Система 

електронного документообігу та архівації 

EIM – Environment Impact Assessment – Оцінка впливу на навколишнє середовище 

EU IOF – European Union Interoperability Framework – Система електронної взаємодії 

ЄС 

G2C - Government-to-citizen – Уряд-до громадянина 

G2G - Government-to-government – Уряд-до-уряду 

GIS – Geographical Information System – Географічно-Інформаційна Система 

ICT – Information and Communication Technologies – Інформаційні та комунікаційні 

технології 

ID- identification document- Документ, що засвідчує особу 

IO – Interoperability - Взаємодія 

IOF – Interoperability Framework – Система оперативної взаємодії 

LAN – Local Area Network – Мережа передавання даних 

LG – Local Government – Орган місцевої влади та місцевого самоврядування 

PIAP – Public Internet Access Point – Пункт колективного доступу до мережі Інтернет 

ToR – Terms of Reference – Технічне завдання 

WAI – Web Accessibility Initiative – Програма Загальнодоступності Інтернету 

 

Визначення: 

 

Інформаційні та комунікаційні технології (IКT) – технології, наприклад, 

комп’ютери, комп’ютерне програмне забезпечення та комунікаційні технології, що 

використовуються для перетворення, зберігання, захисту, обробки, передачі та 

отримання інформації. 

 

е-демократія – термін, що визначає (технічно та організаційно) модернізацію та 

підтримку політичних та демократичних процесів з інноваціями. Концепції та 

рішення зосереджуються на належних методах й каналах доступу комунікації та 

можливостях для активної участі у демократичних процесах (е-Участь) та 

голосування (е-Голосування) шляхом використання ICT.  

 

e-врядування – загальний термін, що стосується будь-яких публічних функцій або 

процесів, які здійснюються в електронній формі, з використанням ІКТ послуг, як 

основа для того, щоб зробити процес управління адміністративними процесами більш 

ефективним і дієвим. е-врядування через використанням інструментів і систем ІКТ 

дало можливість забезпечити кращі публічні послуги для громадян та бізнес-сектору. 

Електронний уряд також діє в напрямку налагодження ефективних комунікацій один з 

одним і спрощення процесів для різних державних установ та організацій.  

 

e-включення має на меті запобігати ризикам «цифрового виключення», наприклад, 

для забезпечення того, щоб знедолені люди не залишилися осторонь і, щоб уникнути 
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нових форм відчуження через відсутність цифрової грамотності чи доступу до 

Інтернету 

 

Врядування в форматі єдиного вікна описує концепцію з єдиною точкою доступу  

(контакту), що спрощує електронні послуги та процес надання інформації різними 

державними органами. Користувачі єдиного вікна можуть отримати доступ до 

електронних послуг, що пропонуються у добре структурованій і зрозумілій формі 

приймаючи його / її перспективи та потреби (life-event concept - концепція життєвої 

події). 

 

1 ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ Е-ВРЯДУВАННЯ 

Існуюча DCF фокусується головним чином на питаннях е-врядування. Тим не менше, 

електронний уряд не є феноменом в чистому вигляді. Вкрай важливо, щоб стратегії е-

врядування могли забезпечити базис для планування адміністративних реформ. Крім 

того, доцільно спільно з різними зацікавленими сторонами на обласному рівні 

обговорити ці плани. Також, оскільки е-врядування має горизонтальну та наскрізну 

структуру, рекомендується у концепціях та політичних рішеннях інших обласних 

державних адміністрацій і місцевих рад відображати та інтегрувати елементи цього 

проекту Концепції. 

1.1 Цілі 

Головною ціллю впровадження е-врядування в Івано-Франківській області є розробка 

інтегрованих, зосереджених на інтересах мешканців державних послуг, а також 

прозоре та ефективне адміністрування на обласному ріні, та на рівні міст і сіл. 

Для того, щоб Івано-Франківську область та її міста зробити більш доступними, 

економічно ефективними, швидкими в реагуванні, місцеві публічні послуги повинні:  

- Дозволяти приєднатися – вони мають сенс для громадян та для представників 

бізнесу; 

- Бути доступними - громадянин має більш широкі можливості, для вибору 

каналу зв’язку і отримання державної послуги у найбільш зручний для нього 

спосіб; 

- Надаватися в електронному вигляді для скорочення часових витрат і кращої 

якості послуг; 

- Надаватися через місцеві та центральні організації; 

- Надаватися без проблем – громадянина не просять надати одну і ту ж 

інформацію кілька разів;  

- Бути відкритою та підзвітною, тобто процес надання місцевих послуг є 

відкритим і громадяни можуть зв’язуватися з місцевими представниками 

влади, а також брати участь у процесах прийняття рішень на місцевому рівні  

електронно. 

 

Крім того, при впровадженні можливостей е-врядування, необхідно враховувати 

наступні завдання: 
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 Ефективність 

Метою є підвищення ефективності адміністративного сектора, як такого, що 

приносить користь бізнес-сектору та громадянам міст у повсякденному житті. 

 Прозорість 

Метою є підвищення прозорості (питання антикорупції тощо) з боку бізнес-сектора та 

з боку самих органів влади. Ця діяльність сфокусована на покращенні бек-офісних 

процесів та підтримці процесів електронної демократії.   

 Соціальний вплив 

Здатність громадян та бізнесу споживати е-послуги, а також  задоволеність 

користувачів є головним принципом е-врядування. Він повинен впроваджуватися 

через різноманітну діяльність, таку як  просування електронного включення, розробки 

е-послуг, з урахуванням потреб різноманітних груп громади, просування доступу,  

врахування ґендерного аналізу. Що стосується останнього, метою врахування питань 

ґендеру полягає у рівності обох статей, чоловіків та жінок, в отриманні користі від 

діяльності та результатів процесу впровадження е-врядування. 

 Вплив на довкілля 

Оцінка впливу на довкілля у цьому проекті має на меті впевнитися в тому, що вся 

діяльність, майбутні кроки та результати впровадження е-послуг не становитимуть 

будь-якого додаткового навантаження на навколишнє середовище. Всі заходи повинні 

фокусуватися на збереженні енергії, енергетичних та природних ресурсів, зниження 

впливу на навколишнє середовище від управлінської діяльності та зниження 

загального споживання енергії та викидів CO2 кінцевими споживачами (громадянами, 

бізнесом, громадськими організаціями) у отриманні державних / публічних послуг. 

1.2 Принципи 

Політичні принципи 

При здійсненні будь-яких дій з метою досягнення цілей стратегії наступні принципи 

повинні бути взяті до уваги: 

 Підхід орієнтований на користувача. Дані, зібрані обласними та місцевими 

органами влади будуть повторно використані, а не знову запитуватися у 

громадян.  

Загалом, громадяни та представники бізнесу будуть очікувати: 

- доступу до призначених для користувача послуг у безпечний та гнучкий 

спосіб, що дозволяє зберегти персоналізацію і повну повагу до 

приватного життя;   

- надання владі певної частини інформації лише один раз; 

- доступу до одного контактного пункту, навіть коли декілька 

адміністрацій мають працювати разом у напрямку надання цієї послуги; 

- багатоканального доступу, що дозволить отримати доступ до послуг у 

будь-якому разі, у будь-якому місці, у будь-який час. 
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 Системи та послуги розробляються разом з партнерами із приватного сектора у 

приватно-публічному партнерстві. Обласна державна адміністрація та органи 

місцевого самоврядування уникають створення ІКТ компаній у своїх 

структурах і тим самим уникають конкуренції з приватним сектором.   

 Особлива увага надається людям з особливими потребами. Впровадження  

стандартів WAI для нечуючих та незрячих; спеціальні інструменти та 

обладнання, щоб надавати послуги для людей з особливими потребами.  

 Доступ для кожного. Громадські точки доступу у бібліотеках, комунальних 

установах та сервісних центрах є відкритими та мають постійну підтримку. 

Метою є  запропонувати рівні можливості для соціальних груп, що не мають 

доступу до Інтернету вдома чи на роботі. 

 Принцип законності. Створення та функціонування системи згідно з чинним 

законодавством. 

 Принцип поваги до прав людини – недоторканість приватного життя та захист 

персональних даних.  Системи будуть функціонувати у строгій відповідності з 

національними нормативними актами і в рамках міжнародних угод і конвенцій 

про захист персональних даних і прав людини.  

 Принцип цілісності даних, повноти і достовірності: 

- Під цілісністю даних  мається на увазі здатність даних зберігати 

однозначний зміст і інтерпретацію, в обставинах, коли існує вплив 

випадкових факторів. Дані передбачають збереження своєї цілісності, 

якщо вони не зруйновані (або не видалені).    

- Повнота даних означає обсяг накопиченої інформації  про 

застрахованих / загарантованих осіб згідно з нормативно-правовими 

актами.  

- Достовірність даних означає, що рівень відповідності даних в пам’яті 

комп’ютера чи документів з реальною ситуацією об’єктів 

відображається у конкретній області системи.  

Система оперативної взаємодії  (IOF) і її принципи (згідно з системою 

оперативної взаємодії ЄС (EU IOF)  

 Чітке володіння даними. Дані зберігаються тільки в базі органу 

влади/місцевого самоврядування, що несе юридичну відповідальність за 

збереження певних даних. Всі інші інституції мають доступ до ознайомлення з 

цими даними в режимі реального часу, але вони не можуть безпосередньо 

редагувати їх. Хоча такий доступ у реальному часі неможливий, варто 

розглядати тимчасові рішення для розповсюдження копії даних між різними 

системами, за умови, що оновлені дані можна перевірити за необхідності. 

 Уникнення “єдиної точки відмови”. Рішення, де руйнування однієї частини 

системи може порушити функціонування системи в цілому, слід уникати. 
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 Безпека. Технологічні рішення, що використовуються в державній 

інформаційній системі мають бути безпечними і гарантувати конфіденційність, 

достовірність, доступність та доказовість даних.  

 Відкриті стандарти. При вборі рішень, повинна надаватися перевага тим, що 

засновані на відкритих стандартах. 

 Особисті права на доступ до даних про себе. Кожна людина має право на 

доступ до даних, які були зібрані про неї до інформаційних систем. Крім того, 

всі повинні мати право на отримання інформації про запити, зроблені іншими 

особами про них, якщо це не було здійснено для службового використання з 

обмеженим доступом.  

 Єдина точка входу для послуг. Установи центральних та місцевих органів 

влади співпрацюють для забезпечення громадянам та підприємцям змоги 

отримати всю інформацію та послуги, яку вони потребують на центральних 

урядових порталах. 

 Багатомовність. Багатомовність та мовна нейтральність вступає в дію не 

тільки на рівні інтерфейсу користувача, але і на всіх рівнях проектування 

адміністративної послуги. Якщо можливо, інформація повинна бути передана 

на мові незалежого формату, узгодженій між всіма зацікавленими сторонами. 

Державна адміністрація буде розробляти інформаційні системи як лінгвістично 

нейтральні з тим, щоб дозволити багатомовність, коли формуватимуться 

міжнародні послуги. Принаймні, передбачаються інтерфейси на 2 мовах 

(українській та російській /англійській).  

 Адміністративні спрощення. Широко визнано, що існує надмірність в 

інформації, що має бути надана громадянами до публічних адміністрацій.  

Неодноразові звернення від різних установ для розміщення однієї й тієї ж 

інформації створюють тягар на громадян, які витрачають час на компіляцію 

даних і на заповнення бланків з однаковою інформацією знову й знов. Коли 

засновуються адміністративні послуги, вилучення запитів за надмірною або 

непотрібною інформацією може вимагати реорганізації чи модернізації 

адміністративних бек-офісів. 

 Прозорість. Громадяни та бізнес повинні бути здатні зрозуміти 

адміністративні процедури. Вони повинні мати право відслідковувати процес 

надання адміністративної процедури, що їх стосуються, і мати розуміння 

обґрунтування рішень, що можуть вплинути на них. Прозорість дозволяє 

громадянам і бізнесу здійснити зворотний зв'язок щодо якості надання 

адміністративних послуг, внести свій внесок в їх вдосконалення та 

запропонувати впровадження нових послуг. 

 Відкритість. Відкритість є волею осіб, організацій, чи інших членів спільноти 

за інтересами ділитися знаннями та стимулювати дебати всередині цієї 

спільноти інтересів, маючи як кінцеву мету вдосконалення знань та їх 

застосування для вирішення відповідних проблем. У цьому сенсі, відкритість 

призводить до значного зростання ефективності. Специфікації, програмне 
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забезпечення та методи розробки програмного забезпечення сприяють 

співробітництву та вільному доступу до результатів, повторному 

використанню та доступ до відкритого обговорення. Органи державної влади 

та місцевого самоврядування сприятимуть відкритості стосовно публічної 

інформації. 

 Повторне використання. Повторне використання є ключовим для 

ефективного розвитку адміністративних послуг. Повторне використання 

означає, що адміністративні установи, зіткнувшись з конкретною проблемою, 

де це можливо, прагнутимуть знайти вигоду від роботи інших, тобто оцінять 

практичну цінність чи значущість рішення розглянутої проблеми, і вирішать 

використовувати це рішення, що довело свою прийнятність та цінність для 

інших проблем. Це означає, що адміністративні установи повинні бути готові 

розділити з іншими компоненти їхніх послуг. Повторне використання і обмін 

природним чином призведе до співробітництва, тобто спільна праця в 

напрямку досягнення взаємовигідних та узгоджених спільних цілей. Органи 

державної влади та місцевого самоврядування заохочуються повторно 

використовувати і ділитися рішеннями та співпрацювати у розвитку спільних 

рішень.  

 Технологічна нейтральність та адаптивність. На етапі заснування  

адміністративних послуг, органи державної влади та місцевого самоврядування  

(публічні адміністрації) повинні фокусуватися на функціональних потребах і 

відкласти рішення щодо технології якомога на довший період, щоб уникати 

нав’язування специфічних технологій чи продуктів своїм партнерам і бути 

готовим адаптуватися у мінливому технологічному середовищі. Публічні 

адміністрації повинні зробити надання адміністративних послуг незалежним 

від будь-яких специфічних технологій чи продуктів. Публічні адміністрації не 

нав’язуватимуть будь-які конкретні технологічні рішення громадянам, бізнесу. 
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2 ОСНОВНІ РАМКИ Е-ВРЯДУВАННЯ В ОБЛАСТІ:  
ЯК-Є & ДО-БУДЕ  

В розвитку е-врядуванняя важливо фокусуватися на організаційних, юридичних, 

фіскальних та технологічних рамках. У той час як перші три рамки необхідні для 

того, щоб мати можливість приймати рішення і реалізувати ІТ-стратегії, остання має 

справу з технічними аспектами і стосується впровадження ІКТ. Іншими словами, 

організаційні, юридичні та фіскальні рамки роблять більш прозорою картину бізнес-

процесів в межах області та місцевих громад, при цьому технологічна модель 

фокусується на потребах ІКТ на їхньому шляху до демократії. 

Організаційні рамки є двовимірними. З одного боку, вони зосереджуються на бізнес-

процесах, що існують на обласному рівні та на рівні міст області (йдеться про 

внутрішній аспект, що стосується зворотного боку офісу (бек-офісу - «за прилавком») 

і призводять до поліпшення послуг. З іншого боку, вони стосуються  зв’язків місцевих 

органів влади  та місцевого самоврядування з центральними органами державної 

влади, та того, як це співвідношення прямо впливає на розвиток інформаційного 

суспільства в області та місцевих громадах (зовнішній аспект). Цей останній 

компонент безпосередньо співвідноситься з ІТ-архітектурою держави, що є наявною 

на даний момент чи може бути імплементованою в майбутньому на центральному 

рівні державної влади, та мусить слідувати базовим принципам цієї архітектури та 

Національної програми Інформатизації. Зрозуміло, що тісна співпраця з центральними 

урядовими установами є одним з ключових факторів успіху. 

Методологічні розбіжності між організаційним, юридичним та технологічним 

компонентами важливі з огляду на наступні причини: 

 рамки можуть бути скориговані, залежно від розміру місцевого уряду. Великі 

органи місцевого самоврядування міст, з чисельністю населення понад 50000, 

наприклад, Івано-Франківськ, Калуш) часто здатні самі розробляти та 

впроваджувати власні стратегії. Таким чином вони меншою мірою залежать від 

інформаційних систем обласного та центрального рівня, організаційні та 

технологічні моделі для цих великих організацій відрізняються від 

можливостей місцевих органів влади малих міст. В останніх часто навіть немає 

такої позиції, як ІКТ менеджер, і послуги в широкому сенсі придбані у 

приватного сектора, або розроблені місцевими ІКТ-ентузіастами. До малих 

громад в Івано-Франківській області належать малі міста (наприклад, Долина), 

селища та села.  

 рамки дозволяють сконцентрувати увагу на різних суб'єктах і особах, які 

беруть участь у процесі прийняття рішень, що полегшує їм процес вирішення 

їх повсякденних проблем, полегшує процес розуміння і прийняття необхідних 

змін.  

 в той час як організаційна модель повинна бути впроваджена одною  

повноцінною операцією, технологічні рамки можуть охоплювати покрокові 

плани реалізації, що базуються на чіткому і виразному баченні майбутнього 

розвитку. Щорічні плани дій можуть бути визначені, адаптовані і реалізовані з 

використанням щойно впровадженої організаційної моделі, для розробки 
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такого тривалого розвитку інформаційних систем в області та міських радах. 

При цьому, можна отримати вигоду від спільної концепції, в якій буде 

визначена діяльність: органів влади повинні мати можливість вивчати і 

порівнювати плани дій один одного.  

 Впровадження технічних рамок повинно відбуватися крок за кроком, з чітким 

баченням майбутнього. Впровадження організаційної моделі повинно 

відбуватися в місті в цілому і в тісній співпраці з облдержадміністрацією та 

центральними державними установами, що має першорядне значення. 

Навіть якщо концепція методологічно поділена , одна її складова не може існувати без 

іншої. Для досягнення швидкого і гармонійного розвитку інформаційного суспільства 

в області та містах, врай важливо, щоб вони розвивалися паралельно та рівноцінно. 

Для досягнення цієї мети, впровадження концепції повинно відбуватися під 

моніторингом, з врахуванням взаємозв’язків. Це також включає менеджмент змінами, 

в т.ч. тренінги та заходи, спрямовані на формування активних навичок  тих учасників 

процесу, яких ці зміни торкаються. 

Одним з критичних факторів для впровадження електронного уряду в області та в 

органах місцевого самоврядування є наявність ІТ-компаній в регіоні. Це має 

відношення до сценарію розвитку області та місцевих громад в широкому сенсі. У 

регіонах, де ІТ-компанії менш розвинені, ІТ-компетенції можуть бути розроблені в IT-

центрах або в апараті органу місцевого самоврядування, інтегруючи існуючі ІТ-

центри у органи влади. Але, у ширшому діапазоні, стабільний стратегічний ІТ-

менеджмент повинен бути побудований в самій ОДА і місцевих радах. Тим не менше, 

більшість послуг слід передати на виконання бізнес-сектору. 

2.1 Організаційна структура  

2.1.1 Існуюча ситуація (Як-Є) 
 

В Україні центральним виконавчим органом влади, що відповідає за ІКТ та розвиток 

електронного врядування є Державне агентство з питань науки, інновацій та 

інформатизації України, яке знаходиться у структурі  Міністерства освіти і науки, 

України. Агентство розробляє норми, стандарти і технічні регламенти в галузі 

програмного забезпечення, EDRMS, структуру інформаційних ресурсів та обміну 

інформацією (спільні формати обміну даними) для державних установ та місцевих 

органів влади. Воно також готує проекти законів та інших НПА з питань, що належать 

до його компетенції; розробляє програми, що відповідають інформаційним потребам 

державних установ та органів місцевого самоврядування; готує проекти концепцій і 

програм з формування і використання інформаційних ресурсів органів влади; 

встановлює процедури для моніторингу стану розвитку інформаційного суспільства в 

Україні та за кордоном. 

План дій щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, 

затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 №1014-р, 

передбачає серед завдань, які повинні виконуватися Державним агентством та іншими 

центральними органами виконавчої влади: упорядкування документів в архівних 

підрозділах органів виконавчої влади для для поступового переходу до EDRMS, 
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створення національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, впровадження 

організаційних і технологічних рішень у сфері електронного врядування на 

центральному та місцевому рівнях; навчання державних службовців на державному та 

місцевому рівнях та залучення міжнародних експертів. 

Що стосується місцевого рівня, регіональні програми і проекти розвитку 

інформаційних систем місцевих органів влади, а також аналогічні програми і проекти 

місцевих органів влади є складовими Національної програми інформатизації. 

Регіональні програми повинні бути розроблені місцевими органами виконавчої влади 

і мають бути погоджені на національному рівні. Організація впровадження 

регіональних програм і проектів у сфері ІКТ здійснюються структурними 

підрозділами, визначеними місцевими органами виконавчої влади. Крім того, на 

обласному та районному рівнях окремі державні службовці чи відділи державного 

управління несуть відповідальність за розвиток ІКТ та електронного врядування. На 

міському рівні посадові особи або відділи виконавчих комітетів міської ради 

відповідальні за питання ІКТ. 

Адміністративно-територіальний поділ України включає в себе кілька рівнів: 

область, район, місто, район у місті, селище і села. До представницьких органів 

місцевого самоврядування належать обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, 

які обираються прямим голосуванням на 5 років мешканцями відповідної 

територіальної одиниці. Міські, селищні та сільські ради, в свою чергу затверджують 

свої виконавчі комітети на чолі з міським головою (мером).. Обласні і районні ради, 

що представляють спільні інтереси сіл, селищ і міст не є органами виконавчої влади, і 

їх очолює голова, який обирається з членів ради. Міські, селищні та сільські ради 

очолюють міські, селищні та сільські  голови, обираються на 5 років 

Місцевими органами державної виконавчої влади є обласні та районнї державиі 

адміністрації. Основними завданнями державної адміністрації є контроль за 

дотриманням законодавства, виконання державних і регіональних програм у 

соціально-економічній, культурній, екологічній сферах, підготовка бюджетів, 

звітності про виконання бюджетів та програм тощо. Голова обласної державної 

адміністрації в призначається Президентом України. Призначення на посади голів 

обласних державних адміністрацій здійснюється за поданням Прем'єр-Міністра, а на 

посади голів районних державних адміністрацій в областях – за поданням голів 

обласних державних адміністрацій. 

Івано-Франківська область адміністративно поділена на 14 районів, 5 міст обласного 

значення (Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Яремча, Болехів), 10 міст районного 

значення (Бурштин; Галич; Городенка, Долина, Косів, Надвірна, Рогатин; Снятин, 

Тлумач; Тисменця) , 24 селища і 765 сіл. 

Міста, Калуш і Долина, не мають жодних ІКТ комітетів або робочих груп, які могли 

розробити систему з розвитку електронного врядування в міських радах. Обидва 

місцеві органи влади мають по одній людині з виконавчого комітету міської ради, 

який відповідає за розвиток ІКТ. Івано-Франківська облдержадміністрація та Івано-

Франківська міська рада мають робочі групи, які обговорюють і приймають рішення з 

різних питань, у тому числі щодо розвитку ІКТ. Начальник відділу інформації, 

комп’ютерного та програмного забезпечення Івано-Франківської ОДА та начальник 

відділу програмного та комп’ютерного забезпечення  виконавчого комітету Івано-
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Франківської міської ради відповідають за розвиток ІКТ на рівні області та міста. 

Відділ ІКТ облдержадміністрації складається з 4 чоловік, а у виконавчому комітеті 

міської ради - 3 людини. До сфери їхніх головних обов’язків входить забезпечення 

наявності необхідних комп’ютерних програм для структурних підрозділів 

облдержадміністрації та виконавчого комітету міської ради, внесення пропозицій 

щодо вдосконалення комп'ютерного програмного забезпечення, гарантування безпеки 

мереж і систем, створення та адміністрування веб-ресурсів, консультування 

службовців з питань використання ІКТ. 

Всі органи влади для адміністрування ІТ-систем використовують як власні людські 

ресурси, так і залучають зовнішніх постачальників. Долина для адміністрування 

локальної мережі використовує послуги субпідрядника, в той час як зміст і 

адміністрування веб-сайту офіційного веб-сайту міста здійснюється службовцями 

міської ради. 

Існує брак висококваліфікованих фахівців у цій сфері, а також існують побоювання 

змін (так званий людський фактор). 

Всупереч усталеній думці, найбільшим викликом при розбудові інформаційного 

суспільства є не те, як отримати інформаційні технології всі заразом, але у 

формуванні організаційної, законодавчої та фіскальної бази місцевого 

самоврядування для підтримки розвитку електронного врядування. 

Організаційні рамки, що пропонуються обласним та місцевим органам влади, це 

рамки для створення умов управління процесами прийняття рішень та проектної 

діяльності, пов'язаних з запуском електронного врядування.  

Як зазначено вище, організаційна структура може розрізнятися в залежності від 

розміру та рівня органу обласної та місцевої влади. Далі відбувається поділ 

організаційної структури на внутрішній (стосується бек-офісу органу місцевого 

самоврядування) та зовнішній аспекти (стосується взаємодії з обласними і 

центральними органами влади)  

Загалом, Івано-Франківськ можна вважати дуже мотивованим і охочим до розвитку 

електронного уряду містом. У березні 2012 року Івано-Франківська міська рада 

ініціювала створення Асоціації «Електронні міста України» з метою узгодження дій 

органів місцевого самоврядування та захисту прав і інтересів місцевих громад. 

Причиною створення Асоціації є недостатність обміну досвідом між містами. Разом з 

Вінницею та Славутичем, Івано-Франківськ є містом-засновником Асоціації. 

Долина співпрацює з містами Вінницею та Українкою. І Долина, і Калуш наголосили 

на своїй волі для обміну практиками й досвідом з Івано-Франківськом, оскільки 

останній домігся значного прогресу в справі розвитку електронного врядування. 

2.1.2 Концепція майбутнього (До-Бути) 

 
2.1.2.1 Міські ради міст обласного значення – внутрішній вимір 

 

Пілотними в Івано-Франківській області є Івано-Франківська, Калуська та 

Коломийська міські ради. 
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Навіть якщо основні обов’язки з розвитку електронного врядування належать 

міському голові або керуючому справами виконкому, які можуть виділяти достатні 

ресурси, то обов’язки щодо ІТ-проектів буде делеговано спеціалізованому ІТ-

менеджеру. 

ІТ-менеджер, якого ми називаємо «ДIС» або «Директор інформаційної служби», буде 

знаходитися на досить високому рівні в межах органу влади (як правило, на рівні 

начальника відділу). Він або вона буде нести відповідальність за: 

 розробку та реалізацію плану дій у сфері ІКТ на місцевому  рівні;  

 планування та підготовку річного бюджету ІКТ, згідно з плануванням міської 

ради та з урахуванням центральних державних планів дій у сфері ІКТ;  

 реалізацію проектів, включаючи закупівлі, організацію нагляду (супервізію) та 

проведення навчань відповідно до потреб органу влади; 

 підтримку архітектури ІКТ та супровід користувачів; 

 участь  місцевих органів влади у робочих групах з упровадження ІКТ на 

центральному рівні. 

 

Вигодою від діяльності ДІС в напрямку підтримки, консультування та підготовчих 

процесів буде створення міського ІКТ-комітету, що буде створена для надання 

допомоги міському голові в загальних стратегічних рішеннях. 

Міський ІКТ-комітет: 

 очолюється міським головою або керуючим справами виконкому; 

 складається з ключових осіб основних виконавчих органів міської ради; 

 координує зусилля всіх учасників проектів у сфері ІКТ і інтегрує зміни у 

внутрішню роботу виконавчих органів міської ради; 

 користь від підготовчої діяльності ДІС 

 уповноважений затверджувати всі стратегічні ініціативи, що стосуються 

розвитку ІКТ в міських радах, у тому числі пропозиції ініціювати нові проекти, 

річний бюджет ІКТ, проміжні звіти про поточні проекти і заходи, необхідні для 

технічної модернізації. 

Завдання ІКТ-комітету, залежно від розміру і спеціалізації і в умовах існуючої 

організації в межах ради, можуть бути обрані самою міською радою. 

З огляду на великі розміри і більш складний розподіл завдань, у місті Івано-

Франківську можуть бути призначені ІТ-кореспонденти. ІТ-кореспонденти – це 

особи у відділах / управліннях міської ради з кращим знанням і розумінням питань 

ІКТ. Вони підтримують впровадження нових технологій у відділах і виконують 

функцію контактних осіб для ІТ-директорів (ДІС). IT Кореспонденти потребують 

більш інтенсивної підготовки з ІТ і можуть бути винагороджені за свої додаткові 

зусилля, використовуючи фінансові та нефінансові стимули. 

З упровадженням ІКТ постає питання про захист цифрової інформації та даних. Якщо 

на початковій стадії основні фізичні і процедурні заходи безпеки можуть бути 

достатніми, всеосяжна політика безпеки повинна бути розроблена протягом довгого 

часу. Необхідність такої політики зростає з розвитком різних систем і обмінів даними, 

що збільшує ризик несанкціонованого використання інформації.  
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Питання захисту даних буде вирішуватися через спеціаліста з безпеки даних, що 

може бути спеціально призначений і підготовлений, чиї завдання може контролювати 

керівник органу влади. Спеціаліст з безпеки даних реалізує організаційні, фізичні та 

технічні заходи захисту даних після аналізу ризиків, пов'язаних з механізмами 

реалізації збору та обміну інформацією. 

В ідеалі, робота спеціаліста з безпеки даних підтримується шляхом зворотного 

зв'язку, отриманого за результатами регулярного зовнішнього аудиту безпеки. 

Частина заходів, таких, як навчання і розробка програмного забезпечення, може бути 

відокремлена від органу місцевого самоврядування і лягти в основу створення 

самостійних компаній. 

Інші завдання та заходи, можуть бути виконані у співпраці з ІТ-департаментами 

інших органів влади або через безпосередню співпрацю, або шляхом створення 

спеціалізованих (некомерційних) юридичних осіб, що здійснюють діяльність в 

основному чи виключно для органів влади, які їх заснували. 
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Малюнок 1: Приклад можливої структури у міській раді міста обласного значення 

 

 

 

Малюнок 2: Пропонована структура ІТ-центру / ІТ-департаменту 
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бюджетні питання 

 

Бюджетні питання, план дій 

 

Діяльність, закупівлі 
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управління 
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IT-менеджер / ДІС 
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2.1.2.2 Міські ради малих міст - внутрішній вимір 

  

Малими містами в Івано-Франківській області є Яремче, Болехів, Бурштин, Галич, 

Городенка, Долина, Косів, Надвірна, Рогатин, Снятин, Тлумач, Тисмениця. 

ІКТ менеджеру в міській раді малого міста не обов'язково працювати повний робочий 

день. Його  робочий час можна було б використати також для інших інституцій - 

школи, державної установи чи іншої приватної компанії. 

Послуги ІТ-менеджера  можуть надаватися компанією (аутсорсинг). Основна роль цієї 

особи в тому, щоб мати чітке бачення майбутнього розвитку і розуміння потреб 

органів місцевого самоврядування, як в розумінні роботи офісів, так і ширше. 

Взагалі, на обслуговування компанією можуть бути передні всі послуги. Але треба 

враховувати небезпеки – повинен бути хтось зі структурі міської ради, хто буде 

конструктивно співпрацювати із залученою компанією. 

 

 

Малюнок 3: Організаційна структура IT-менеджменту і впровадження ІТ у 

міських радах малих міст 

 

 

2.1.2.3 Зовнішній вимір –  міські ради міст обласного значення 

 

Місцеві стратегії і плани дій повинні відображати основні питання центральної IT-

стратегії. 

В організаційному плані стратегічні питання розвитку ІКТ обговорюються 

Національним центром електронного урядування (НЦЕУ) 

Івано-Франківська область повинна бути представлена у НЦЕУ. Базові й стратегічні 

питання інформаційного суспільства області представлені на розгляд НЦЕУ. Для 

гармонізації рівнів розвитку е-врядування ц місцевих радах повинна бути сформована 

робоча група ІКТ-менеджерів місцевих рад  Івано-Франківської області. Ці робочі 

Міський голова 

Керуючий справами 

IT-менеджмент силами 

сторонньої організації 

 

Впровадження ІТ силами 

сторонньої організації 
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менеджменту 
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групи мають фокусуватися на вирішенні спільних питань розвитку ІКТ в області та 

місцевих громадахх. Вони є також добрим організаційним механізмом узгодження 

бачень місцевої влади, що буде представлено ІТ-раді центрального рівня.  

Робоча ІТ-група місцевих рад  може стати експертним, дорадчим та консультаційним 

органом загальнонаціональної співпраці місцевих органів влади.  
 

 

 

 

Малюнок 4: Організаційна структура міської ради великого міста для співпраці 

з центральними структурами ІТ-менеджменту 

 

2.1.2.4 Зовнішній вимір – міські ради малих міст 

 

Місьі ради малих міт, як правило, не мають спроможності кермувати своїми ІТ-

стратегіями і проектами. Це є причиною, чому для таких рад буде розроблена загальна 

стратегія. 

Як варіант можливе створення міськими радами  або їх асоціаціями ІКТ-компанії, що 

буде у їх спільній власності, і яка буде надавати деякі ІТ-послуги - система управління 

документами, фінансова система, система електронної пошти і т.д. 

IT-рада 

(муніципальна) 

очолювана заступником 

міського голови 

 

IT менеджер 

(муніципальний) 

 

Проект IT-

стратегії 

Робоча група 

муніципалітетів Івано-

Франківської області 

 

ІТ-рада при Уряді  
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Малюнок 5: Організаційна структура міських рад малих міст для співпраці з 

урядовою структурою ІТ-менеджменту 

 

2.2 Законодавчі регулювання та стратегічні документи 

2.2.1 Існуюча ситуація (Як-Є) 

 
В містах, де ведеться вивчення ситуації, немає стратегії розвитку електронного 

врядування. Долинська міська рада , однак, прийняла міжнародні стандарти 

менеджменту якості ISO991, якими керується в намаганні зробити роботу місцевої 

влади більш ефективною і підвищити якість адміністративних послуг шляхом 

впровадження EDRMS. Крім того, в червні 2011 року Івано-Франківська міська рада 

затвердила Методи громадського моніторингу якості адміністративних послуг 

(доступно на http://www.mvk.if.ua/uploads/files/371p300611.pdf), що був розроблений у 

співпраці з третім сектором). У березні 2012 року була прийнята програма 

комп'ютеризації структурних підрозділів Івано-Франківської міської ради на 2012-

2014 роки (доступно в http://www.namvk.if.ua/dt/2202/), а у квітні 2012 р. було 

схвалене – Положення про Інтернет-приймальню виконкому Івано-Франківської 

міської ради (доступно в http://www.namvk.if.ua/dt/2203/). 

ІКТ є найбільш важливим компонентом розвитку сучасного світу і цінний фундамент 

інформаційного суспільства. У розвинених країнах його використання і реалізація 

заснована на оптимальних порядках регламентів і міжнародних стандартах, які 

створюють стабільне і передбачуване законодавче середовище з чітко 

сформульованими, прозорими, недискримінаційними і технологічно нейтральними 

законами. В Україні такими актами  законодавства є : 

 Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007. Доступно за адресою: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16  

 Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 19.11.2012. 

Доступно за адресою: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 

 Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 

01.06.2010) Доступно за адресою: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-% 

D0% B2% D1% 80 
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 Розпорядження  Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

формування системи національних електронних інформаційних ресурсів" від 

05.05.2003. Доступно за адресою: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/259-2003-

% D1% 80 

 Розпорядження  Кабінету Міністрів України "Про затвердження 

Концепції розвитку електронного врядування в Україні" від 13.12.2010. 

Доступно за адресою: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-% D1% 80. 

 

2.2.2  Концепція майбутнього (До-Бути) 

 
Регуляції на рівні області та міських рад  повинні бути проаналізовані з точки зору 

використання електронного врядування. Уникнення надмірного регулювання у цій 

сфері має стати генеральним принципом. Це означає, що регуляції фокусуються 

головним чином на відносинах, правах та обов'язках осіб та організацій, а не на 

технічних аспектах електронного уряду. Головні та базові правові рамки 

встановлюються центральною владою і представники обласного рівня можуть тільки 

впливати на ці обставини. З іншого боку, є багато регуляцій і рішень, розроблених і 

затверджених на місцевому рівні, які мають важливе значення при розробці 

практичних технологій електронного уряду. Оскільки компоненти електронного 

уряду повинні бути інтегровані в існуючі місцеві регулювання, то цей тривалий 

процес застосується також для нових регулювань. Пов'язаний з ІКТ набір базових 

документів повинен бути створений з часом. 

 

Документ Пріоритет 

Правила використання ІТ-систем 1 

Правила управління веб-контентом 1 

Правила управління засобами технічного забезпечення (Hardware) 1 

Правила управління засобами програмного забезпечення 1 

План дій з ІКТ (2-3 роки) 1 

Бюджет IКT (поточний рік + прогноз на 2 роки) 1 

Стратегічний план з IКT для органу влади (на 5 років) 2 

Правила на етапах старту, апробації та впровадження IКT проектів 2 

Правила управління документами (додаються Правила управління 

електронними документами) 

1 

Правила створення резервних копій 1 

Політика захисту даних 2 

 

Щорічні плани дій являють собою більш конкретний опис проекту, де паралельно зі 

стратегічними цілями, окремо визначені конкретні аспекти. Зазвичай це конкретні цілі 

проекту, заплановані терміни, відповідальні особи або організації, загальні методи 

виконання проекту, передбачений бюджет, потреба в людських ресурсах та основні 

результати. 
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Метою плану дій є визначення пріоритетних напрямків діяльності в кожному 

органі влади для запуску та реалізації електронного врядування на місцевому рівні. 

Матриця плану дій може складатися з таких компонентів: 

 Напрямки діяльності – заходи, що повинні бути вжиті місцевими органами влади 

для досягнення розвитку е-врядування на місцевому рівні. 

 Очікувані результати та кінцеві заплановані результати діяльності. 

 Відповідальна особа/відділ – конкретна людина/відділ, який відповідає за повне 

виконання діяльності 

 Необхідні ресурси – що необхідно для завершення діяльності? 

 Кошти та джерела фінансування - звідки повинно здійснюватися фінансування / 

може очікуватися (з місцевого бюджету, від. донорських організацій, тощо)? 

 Критерії успіху - передумови того, що повинно відображати успішну реалізацію 

 Кінцевий термін – коли завдання повинні бути завершені? 

 Статус – опис наявного стану та моніторинг після кожного 3
го

-6
го

 місяців. 

Приклад формату плану дій подано у Додатку 2. 

 

2.3. Фіскальні рамки та бюджет 

2.3.1 Існуюча ситуація (Як-Є) 

 
Через розмиту організаційну структуру, відсутність стабільної фінансової схеми, 

відсутність планування розвитку електронного врядування в області та місцевих 

громадах діяльність у цій галузі часто визначається автономними проектами і 

доступним донорським фінансуванням. Крім того, досить важко отримати картину 

реальної ситуації, адже моніторинг розвитку електронного врядування є сумбурним і 

не регулярним. Загалом, основні інвестиції вкладаються в інфраструктуру та технічне 

забезпечення і менше – в проектну діяльність, програмне забезпечення та навчання 

персоналу. 

 

2.3.2 Майбутні кроки (До-Буде) 

 
Для стратегічного та конкретного цільового планування області важливо знати 

поточну ситуацію потреб ІКТ в органах місцевого самоврядування. Рекомендується 

запровадити огляд розвитку електронного уряду в органах місцевого самоврядування 

області раз на рік. Приклад опитувальника, який допоможе у вимірюванні та аналізі 

поточної ситуації та подальшого розвитку потреб у сфері ІКТ в органі влади подано в 

Додатку 3. 

Зважаючи на міжнародний досвід, необхідно інвестувати в ІКТ системи центральних 

органів державної влади 1-2% з державного бюджету щорічно. Це прийнятно і для 

органів влади – для належного розвитку дійсно слід планувати 2% витрат місцевого 

бюджету на ІКТ та пов'язані з ними послуги. Це вкрай важливо, адже ці кошти будуть 

закладатися в місцевому  бюджеті і можна буде здійснювати моніторинг щодо 

використання цих коштів. Як правило, необхідно передбачити близько 50% з цього 
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бюджету для покриття поточних витрат (доступ до інтернету, модернізація 

інфраструктури, апаратного та програмного забезпечення) і 50% для нових розробок 

та інвестицій. 

ДІС міських рад повинні мати чітко визначенні обов’язки з питань планування та 

використання цих фінансових ресурсів. Це є також можливим, якщо кошти на 

інвестиції в ІКТ частково можна отримати як міжнародну фінансову підтримку. Проте 

з метою забезпечення стійкості існуючих ІТ-систем всі міські ради повинні планувати 

також свої власні бюджети на апробацію та впровадження розвитку систем 

електронного уряду. 

 

Результати порівняльного аналізу стану впровадження електронного врядування в 

усіх містах області мають регулярно публікуватися і використовуватися в плануванні 

дій і стратегіях розбудови. 

 

Інформаційні кампанії – це можливість зосередити увагу громадян на розвитку 

електронного урядування, ознайомити їх з новими можливостями в отриманні 

публічних послуг і розвивати їхні навички з використання електронних послуг. 

Бажано для планування та запуску інформаційних кампаній регулярно 

використовувати газети, телебачення, радіо і спеціально розроблені семінари та 

практикуми. 

2.4. Технічна архітектура 

2.4.1 Існуюча ситуація (Як-Є) 

 
Загалом у всіх містах  Івано-Франківської області не вистачає ІТ-систем і технічної 

підтримки. На думку учасників опитування, не всі робочі місця в пілотних міських 

радах оснащені комп'ютерами, а також не всі з них мають підключення до Інтернету. 

Так у місті Івано-Франківську в 22 структурних підрозділів виконавчого комітету 120 

робочих місць оснащені 102 комп'ютерами і у 13 самостійних структурних підрозділів 

223 робочих місця оснащені 178 комп'ютерами. 

Однак, всі органи місцевого самоврядування користуються електронною поштою, 

інтернетом і мають офіційні веб-сайти.  

Як вже згадувалося, Долина завершує процес впровадження EDRMS. Крім того, 

офіційний сайт міської ради (http://rada.dolyna.info/) надає корисну загальну 

інформацію про місто, міський бюджет, житлово-комунальні послуги, контакти 

службовців місцевого самоврядування і т.д., є можливість запиту та отримання 

публічної інформації  

Місто Івано-Франківськ також має декілька вдалих розробок. Одним з головних 

досягнень можна вважати створення Центру з надання адміністративних послуг 

(http://www.cnap.if.ua/). Центр об'єднує представників 11-ти комунальних установ, які 

надають різні послуги для громадян. Тут також діє відділ реєстрації та ліцензування 

бізнесу на другому поверсі будівлі. Центр працює з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 

14.00 без перерви, завдяки чому громадяни можуть скористатися його послугами під 

час своєї обідньої перерви кожного робочого дня. За добу в середньому за послугми 
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центру звертається 250 громадян, у той час як середньорічна чисельність першого 

року роботи наближається до 40000 громадян. Наступного року ця кількість вже 

становила 50000 заявників. Відомства, до яких найчастіше звертаються – управління 

Державного агентства  земельних ресурсів, Департамент містобудування та 

архітектури, юридичний відділ та Департамент земельних відносин. 

Офіційний веб-сайт центру з надання адміністративних послуг 

(http://www.cnap.if.ua/) надає можливості для громадян: 

 перевіряти стан послуги; 

 перевірити повну інформацію про послуги (включаючи опис необхідних 

документів, а також можливість завантажити форму, яку слід заповнити); 

 зареєструватися в електронній черзі. 

 

До того ж, офіційний веб-сайт виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради (http://www.mvk.if.ua/) має окремий розділ з інформацією про ЦНАП. Розділ 

місить таку інформацію: 

 загальна інформацію про Центр; 

 оголошення та звіти Центру; 

 Реєстраційна палата (в т.ч. загальна інформація та графік прийому); 

 міський Дозвільний центр (в т.ч. звіти та регуляторні акти); 

 обласний Дозвільний центр; 

 Комунальні установи (список департаментів з е-мейлами та контактами 

координаторів); 

 регуляторні акти (в основному, що стосуються адміністративних послуг). 

 

Крім того, починаючи з 1 вересня громадяни, які вказали номери своїх мобільних 

телефонів під час реєстрації можуть бути проінформовані через безкоштовну SMS про 

те, коли послуга, за якою вони звернулися буде готовою. 

 

Також офіційний веб-сайт виконавчого комітету міської ради має лінк на, так звану 

«Інтернет-приймальню» (http://www.emvk.if.ua/). Тут громадянам надаються три 

можливості:  

 завантажити електронну заяву; 

 завантажити запит для отримання публічної інформації; 

 перевірити статус заяви чи запиту. 

 

Інший веб-сайт міської ради (http://www.mrada.if.ua/) дає посилання на відео-

трансляцію засідань міської Ради (http://www.mrada.if.ua/livevideo.html). Крім того, 

веб-сайт дає вихід до Реєстру нормативних правових актів 

(http://www.namvk.if.ua/), а також надає список актів , прийнятих радою. Реєстрація 

дозволяє громадянину шукати потрібний документ за допомогою функції пошуку (1) 

(надає різні параметри пошуку, наприклад, слова в назві або тексті, тип документа і 

т.д.), переглядати список рішень виконавчого комітету (2), розпоряджень міського 

голови (3), рішень міської ради (4), інших нормативних правових актів (5). 

Наступне досягнення – це Портал електронного запису дітей до дитячих садків 

(http://dity.if.ua/). До 1 січня 2013 року портал працював у якості тестової версії. 

http://www.cnap.if.ua/
http://www.mvk.if.ua/
http://www.emvk.if.ua/
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Портал забезпечує повну інформацію про дитячі садки і школи міста, включаючи 

контакти і фотографії будівель та їх інтер'єрів. Також портал має стати основним 

інструментом реалізувати шанс після реєстрації одної дитини отримати місця у 

вибраному дитячому садку. 

Веб-сайт  http://domivka.if.ua/ є порталом Центру з надання житлово-комунальних 

послуг для громадян (Єдиного розрахункового центру), де кожен може простежити 

свою заборгованість за платежами, а також здійснювати платежі. 

Відсутність вза’ємозв’язків (IO) є дуже гострою проблемою. Місцевий рівень не має 

доступу до реєстрів на національному рівні, що змушує розробників будувати свої 

власні реєстри, в той час як деякі з реєстрів все ще залишаються в руках державної 

влади. Більша частина фінансів витрачається на придбання і модернізацію 

обладнання. 

2.4.2 Концепція майбутнього (До-Бути) 

 
Технологічна архітектура для ОДА та міських рад  складається з двох основних  

частин: 

 Інфраструктура (в т.ч. мережі, точки відкритого доступу до інтернету, e-

ідентифікації, способи оплати, m-виходи)  

 Інформаційні системи та бази даних (в т.ч. портали)  

 

Основні компоненти обох частин схожі, оскільки більшість функцій ОДА та міських 

рад, які названі для виконання, є спільними і регулюються законом. Існують деякі 

відмінності між обласним рівнем, містами обласного та районного значення, але вони 

відносно невеликі, і розділятимуться в тексті. 

Інфраструктура 

 

ІТ-інфраструктура обласної держадмінстрації / міської ради складається з 

персональних комп'ютерів, локальних мереж, ідентифікації користувачів (eID), 

авторизації систем та базового програмного забезпечення. Для безперервного потоку 

даних, що є необхідною умовою обміну даними між органами влади, потрібно 

забезпечити розвиток широкосмугового підключення до Інтернету в ОДА і в кожному 

органі місцевого самоврядування. Оскільки це також є необхідним з т.з. центральної 

влади, для досягнення цієї мети доцільно розробити проект, що буде впроваджуватися 

і фінансуватися з центрального рівня. Фінансування для первинного налаштування 

широкосмугового з'єднання може бути забезпечене від Уряду або від міжнародних 

донорів. Органи влади нестимуть відповідальність за експлуатаційні витрати. Такий 

макет буде становити основу для сталого функціонування і розвитку місцевих ІТ-

систем. 

Настійно рекомендується, щоб робоче місце кожного, було б підключене до Інтернету 

й оснащене базовим набором програмного забезпечення. ОДА та органи місцевого 

самоврядування повинні самі розробити фіксований стандартизований перелік 

необхідного програмного забезпечення для нескладних робочих станцій свого органу 

влади з метою полегшення обміну інформацією та підтримки власного  програмного 

забезпечення. 

http://domivka.if.ua/
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Бази даних та інформаційних систем 

 

Інформаційні системи для органу влади визначаються його функціями, мають повною 

мірою й плавно налагодити свою власну роботу, і надавати дані для державних 

реєстрів. 

Місцеві органи влади повинні мати такі інформаційні системи:  

 Система електронного документообігу (EDMRS / СЕД) - процеси управління 

документами глибоко пов'язані зі стрижневими функціями органу влади. У 

міських радах великих міст документообіг із застосуванням цифрового підпису 

є стрижнем інформаційної системи. Система електронного документообігу 

повинна в основному відповідати державній IT-архітектурі, зберігати 

термінологію документів і бути прийнятною до комунікації з базовою ІТ-

інфраструктурою держави. 

 

 Системи електронної пошти. Існує широкий спектр комерційних емейл-

провайдерів на ринку. Багато наявних – з відкритими джерелами інформації. 

Було б доцільно інтегрувати системи електронної пошти у систему 

електронного документообігу і системи планування ресурсів органу влади. 

 

 Фінанси і системи управління персоналом. Було б добре досягнути ситуації, 

коли основні фінанси і менеджмент персоналом інформаційних систем 

розробляються спільно – мали б уніфіковані інтерфейси для спрощення 

передачі даних до центральних установ, статистики і т.д. 

 

 Веб-сторінки органів влади та інструменти електронної демократії. 

Основні інструменти для електронної демократії розумно розвивати разом під 

«парасолькою» асоціації місцевих органів влади та місцевого самоврядування 

чи інших спільних інституцій. Є декілька рекомендацій від IT-архітектури 

держави, які встановлюють стандарти для розробки вебсайту. Окремі 

інструменти для управління інформацією наявні в мережі Інтернет у вільному 

доступі. Закон «Про доступ до публічної інформації» встановлює перелік 

інформації, яка повинна бути оприлюднена на веб-сайтах органів місцевого 

самоврядування. 

 

 Державні реєстри. Більшість функцій, пов'язаних з реєстрацією населення, 

нерухомості, підприємств та авто внесені до центрального державного реєстру. 

У той же час, різні органи влади мають різні потреби в інформації. Слід 

обговорити, наскільки ширше за існуючі державні реєстри даних певні органи 

влади  повинні збільшити реєстри. Є можливість застосувати IT-механізми, які 

дозволяють інтегрувати набори даних державних реєстрів та важливу 

інформацію місцевого рівня. З самого початку повинно існувати чітке 

розуміння щодо власності на дані і перехресного використання даних урядових 

та місцевих реєстрів (використання даних для аналізу, недоторканність 

приватного життя, фінансові питання). 
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 Географічна інформаційна система є екстрасенсорною і здатною інтегрувати 

різну інформацію на одному екрані. Послуги ГІС можуть бути потужним 

інструментом електронного урядування та електронної демократії в цілому. 

Розумне використання цих ресурсів може істотно поліпшити процес прийняття 

внутрішніх рішень, місцеві веб-портали і м-послуги. Настійно рекомендується 

використоувати INSPIRE
1
 як посібник у подальшому розвитку ГІС і пов’язаних 

з цим політикою. 

 

3 ПОСЛУГИ E-ВРЯДУВАННЯ НА РІЗНИХ РІВНЯХ І ДЛЯ РІЗНИХ 

ГРУП 

Застосування ІКТ у публічному секторі в цілому відбуваться у трьох вимірах: 

 G-to-G (Government-to-Government – Орган влади-до-Органу влади) або 

використання інформаційних чи комунікаційних технологій для покращення 

функціонування адміністрацій,  

 G-to-C (Government-to-Citizens – Орган влади – до Громадян) або забезпечення 

послуг для громадян,  

 G-to-B (Government-to-Business – Орган влади – до Бізнесу) або забезпечення 

послуг для бізнесу. 

 

Концепція, запропонована Європейською комісією може бути використана для опису 

рівня зрілості електронних послуг. Для того щоб виміряти рівень «доступності 

публічних послуг в режимі он-лайн», була визначена п’ятиступінчата матриця, що 

широко використовується в країнах Європейського Союзу. Ця структура містить 

основні вказівки щодо того, як приступити до розробки різних послуг громадянам та 

бізнесу. 

 Стадія 1 - Інформування: інформація, необхідна для початку процедури 

отримання державної послуги є доступною он-лайн. 

 Стадія 2 – Одностороння взаємодія: загальнодоступний публічний веб-сайт 

дає можливість отримати не в електронному вигляді, а через завантаження, 

паперові форми, щоб почати процедуру отримання певної послуги. Замовлення 

електронно неелектронної форми також розглядається як Стадія 2. 

 Стадії 3 - двостороння взаємодія: загальнодоступний публічний веб-сайт 

пропонує можливість електронного входу до офіційної електронної форми, 

щоб почати процедуру отримання певної послуги. Це означає, що умовою 

досягнення Стадії 3 має бути форма аутентифікації фізичної чи юридичної 

особи, яка звертається за послугами. 

 Стадія 4 - Транзакції (повна електронна обробка звернення): 

загальнодоступний публічний веб-сайт пропонує повний цикл надання 

публічної послуги через веб-сайт, у тому числі рішення та доставку. Ніяка інша 

формальна процедура через «папери» не є необхідною для заявника. 

                                           
1
 Дивися: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ 
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 Стадія 5 - Персоналізація (надання про-активних і автоматизованих 

послуг): Показником цього рівня є повністю інтегровані електронні 

процедури, які допомагають поліпшити узгодженість даних; де ніяких інших 

фізичних дій від імені заявника не потрібно. Цей сервіс означає, що заявник 

отримує послугу автоматично на основі попередньої реєстрації. 

 

Малюнок 6: Різні стадії е-послуг. Джерело: Підготовка 9го Повторного 

Дослідження e-Урядів (Бенчмарку) – методичні матеріали, Європейська Комісія 

(2010). 

 

Як вже згадувалося раніше, Долина описала свої послуги відповідно до ISO 

стандартів (див. Додаток 4). Існує також перелік послуг, пропонованих Івано-

Франківським Центром з надання адміністративних послуг (http://www.cnap.if.ua/) 

(див. Додаток 5). Ці описи послуг є цінними не лише для розробників електронних 

послуг, але і для аналізу процесів, які стоять за цими послугами. Рекомендується 

використовувати ці описи послуг іншими органам влади також, аналізуючи при цьому 

свої власні потреби і процеси. 

 

3.1 e-Почлуги. Доступ та використання 

ВПДІ – Відкриті пункти доступу до мережі Інтернет 

В ході планування та ревізування ІТ-інфраструктури органу влади, слід мати на увазі 

не тільки потреби адміністрації, але й питання про доступ для громадян. У великих 

містах можна принаймні частково покладатися на пропозицію приватного сектора, але 

в невеликих населених пунктах не може бути економічної стабільності, принаймні на 
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існуючому етапі розвитку. Тим не менше, немає сенсу розвивати електронні послуги в 

умовах, коли лише невелика частина людей може потенційно мати доступ до 

Інтернету. 

 

Багатоканальний доступ 

 

Збільшення потужності ІКТ також надали органам державної влади та  місцевого 

самоврядування гнучкий механізм надання послуг та інформації громадянам через 

декілька каналів. Громадяни мають різні потреби і попит на послуги, тому не можна 

вважати тривало стабільним для органів влади переважне застосовування одного 

способу надання послуг над іншим. Тепер важливо, щоб органи влади 

використовували всі можливі канали доставки для того, щоб вийти на оптимально 

можливу кількість людей. 

Крім того, багатоканальна доставка послуг підтримує забезпечення доступних 

послуг, необхідних для бідних і підвищує рівень залучення та участі соціально 

незахищених верств населення до політичних процесів і прийняття рішень. 

У багатоканальній доставці, публічні послуги можуть надаватися з використанням 

поєднання каналів, доповнених людською взаємодією і мережами. Традиційні 

канали можуть включати такі форми, як «фейс-ту-фейс», телефоном або поштою. 

Цифрові канали охоплюють веб-сайти, мобільні сервіси та пункти відкритого 

громадського доступу до Інтернету, такі як електронні кіоски. Для полегшення 

кращого проникнення електронного врядування та просування ефективності та 

результативності бюджетних послуг, необхідно розглядати використання усіх 

доступних каналів. 

Впровадження нових каналів у фронт-офісі також вимагатиме створення бек-офісу, 

який може власноруч обробляти ці нові канали в ефективний спосіб. 

Кол-Центр 

Для надання ефективних і прозорих послуг, різні муніципалітети в Європі і не тільки 

впровадили багатоканальні Центри телефонного обслуговування (іноді їх також 

називають Контакт- або Комунікаційні центри). Мета даного типу кол-центру полягає 

в тому, що жоден запит не буде пропущено, і жодна проблема будь-якого 

громадянина не залишиться невирішеною. Таким чином, ефективність публічних 

послуг та державних підприємств, які працюють у місті зростає. Система повинна 

мати можливість приймати і здійснювати телефонні дзвінки, відправляти та 

отримувати SMS, відправляти і отримувати електронну пошту і відправляти 

документи через електронну пошту. Система доступна для громадян 24 години на 

добу і 7 днів на тиждень. 

 

Як правило, базові функції такого типу комунікаційних центрів є наступними:  

 Прийом, розподіл та реагування на звернення громадян 

 Зв'язок з громадськістю через різні канали (SMS, електронна пошта, телефон, 

документи і т.д.) 

 Можливість різноманітної дислокації послуг, під час роботи у системі (доступ 

до всіх каналів комунікації) 
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 Пересилання запиту до органів влади, їх підрозділів та користувачів системи 

 Подання та обробки кожного запиту, в тому числі підключення до бази даних 

контактів між громадянами 

 Пошук в архівах за заданими параметрами (час, категорія, статус тощо)  

 Автоматичне генерування до бази даних кожної контактної інформації 

громадянина 

 Огляд зв’язку між системою і кожним громадянином 

 Контроль і нагляд за ефективністю надання послуг (оцінка за послугу і за 

кожного користувача) 

 Управління часом через співробітників і послуги 

 Інтерактивні карти із зазначенням локалізації проблеми з прямим посиланням 

на процес вирішення 

 Масове інформування  – відправлення інформації для широкої аудиторії з 

використанням різних засобів зв'язку 

 Управління згодою - наприклад, дозволу на використання даних для 

подальшого зв'язку, схвалення користувачем для отримання масової 

інформації, новин і т.д. 

 

Мобільні Послуги 

 

Мобільні технології стали найбільш швидким механізмом технологічної адаптації для 

забезпечення електронних послуг. Серед каналів з багатоканальної платформи, 

мобільні технології отримали колосальні перспективи, і як очікується, будуть 

відігравати провідну роль у передовому русі багатоканальних з’єднань. Для 

подолання обмежень мобільних пристроїв і формування кращого досвіду 

взаємозв’язку, для влади важливо використовувати мобільні технології, такі як SMS, 

окремий M-сайт уряду або мобільні додатки (програми). 

Нова хвиля розвитку мобільних технологій відбувається з використанням смартфонів 

і телефонів з підтримкою веб. Мобільні телефони почали перетворюватися на 

універсальні пристрої, які можуть діяти як портативні комп'ютери. Це повністю 

змінює спосіб взаємодії громадян з владою. Люди тепер можуть отримати доступ до 

публічних послуг за допомогою додаткових програм у свої смартфонах, які 

завантажуються з комерційних платформ. В якості додаткових каналів, ці програми 

пропонують безліч корисних інструментів, починаючи від пошуку найближчого 

податкової інспекції до питань звітності. 

Оскільки мобільні телефони, належать до персональних пристроїв, можливість знати 

точне фізичне місцезнаходження людини гарантує, що органи влади можуть 

безпосередньо надавати послуги кожній людині. SMS є одним з найбільш 

розповсюджених програм використання даних у світі. 

Мобільний уряд надає можливість економії значних коштів місцевого/державного 

бюджету і особистих коштів громадянина (за збір даних; оплату SMS і т.д.). Мобільні 

технології дозволяють також працівникам владних структур, заощадити час і 

переконатися, що скорочення часу для передачі даних призводить до кращих 

результатів у найкоротший час. Ці технології також дозволяють отримати доступ до 
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даних на веб-сайті, тож усі могли б витрачати час на свою роботу, а не здійснювати 

кругосвітню подорож для отримання інформації. м-Голосування і використання SMS 

з мобільних пристроїв для здійснення внеску громадянина у процес прийняття 

політичних рішень відбувається завдяки програмам м-врядування, що має величезний 

потенціал для підвищення демократичної участі. Темпи сприйняття інформації через 

мобільні телефони швидший, ніж через ПК. Потенційно мобільні додатки можуть 

привнести частину рішень для подолання цифрової нерівності. Крім того, м-уряди 

особливо підходить для країн, що розвиваються, де рівень доступу до Інтернету 

низький, але проникнення мобільних телефонів стрімко зростає (особливо в містах). 

 

4 ДОРОЖНЯ МАПА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ, 

ЗАКОНОДАВЧИХ І ТЕХНІЧНИХ РАМОК 

 

4.1 Часові рамки Організаційно-законодавчих основ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

month month month month month month month month month month month month

Phase I : 
Nomination of CIO

Phase III: Preparation of a Strategic Plan 

Phase IV : 
Preparation of Action Plans  

II *

Phase V : 
Preparation of regulative documents

Фаза I : 1-2 місяці  
Призначення ДІС (IT менеджера, відповідального за планування і впровадження е-врядування в 

органі влади).  

Забезпечення його / її робочими інструкціями, визначення відповідальності та обов'язків. 

*Фаза II : 2 тижні 
Формування завдання групи для EDRMS (перший тиждень після призначення ДІС) 

Фаза III : 5-6 місяців 
Підготовка Стратегічного плану розвитку е-врядування пілотних міських рад.  

Фаза IV : 2-3 місяці 
Підготовка плану дій пілотних міських рад).  

Фаза V : 3-4 місяці 
Підготовка нормативних актів для впровадження е-врадування у міських радах.  
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3.2 Часові рамки Технічних основ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

month month month month month month month month month month month month month month month month

Call-Centre: I component

Call-Centre: 
III component

m-Apps: 
I component

m-Apps:  II component

EDRMS: I component

EDRMS: II 
component

GIS: I 

GIS: II 

EDRMS: III 
component

EDRMS: IV component EDRMS: V component

EDRMS: 
VI 

EDRMS: 
VI 

GIS: III component

Call-Centre: II component

GIS: IV 

m-Apps:  III 
component

GIS: III Post-Project Hosting and Services

Багатоканальний комунікаційний центр  

(Колл-Центр):  
I компонент: 3 місяці 
  - Аналіз робочого процесу і форм реагування на 

звернення громадян.  

  - Розробка та налаштування програмного 

забезпечення.  

II cкомпонент: 3 місяці 
  - Інтеграція модулів і систем 

  - Інсталяція програмного забезпечення  

  - Тестування системи  

  - Збір зворотного зв'язку від зацікавлених сторін і 

прийняття необхідних поправок  

III компонент: 2 місяці 
  - Підготовка посібника із системи використання та 

адміністрування  

  -  Проведення навчання для системних 

адміністраторів 

  -  Тренінг для співробітників муніципалітету 

 

Мобільні програми (m-Apps): 
I компонент: 2 місяці 
   - Підготовка та здійснення тендерних процедур 

II компонент: 3 місяці 
   - розробка програмного забезпечення для 

мобільних телефонів 

III компонент: 2 місяці 
    - Інтеграція програм у трьох містах 

 

 

Електронний документообіг та архіви 

(EDRM): 
I компонет: 2 місяці 
   -  Аналіз і вдосконалення інфраструктури  

II компонент: 2 місяці 
    -  Аналіз і підготовка необхідних документів  

III компонент: 2 місяці 
    -  Тендерний процес  

IV компонент: 6 місяців  
    -  Процес впровадження у Львівській міській раді  

V компонент : 4 місяці 
    -  Впровадження в Івано-Франківську та Калуші  

VI компнонент : 1+1 місяці 
   -  Документація та рецензування 

 

Географічна Інформаційна Система (ҐІС): 
I компонент: 1 місяць 
  - Вивчення існуючих потреб, очікування, необхідні 

дані та інші ресурси 

II компонент: 1 місяць 
  - Налагодження і зв’язки з віддаленим сервером ҐІС 

програм  

III компонент: 6 місяців 
  - Хостинг системи, апробація, навчання користувачів 

через електронні конференції, системи коригування та 

поліпшення (8 год. / міс), підсумки. 

IV компонент: 1 місяць 
 - Інтерація з іншми під-проектами (Колл-Центр,і 

Електронний документообіг) 
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ВИСНОВКИ 

Даний проект Концепції дав огляд основних цілей і принципів впровадження е-

врядування, а також надав аналіз поточних і можливих майбутніх ситуацій в Івано-

Франківській області з точки зору 4х невід’ємних рамок концепції: організаційної, 

правової, фінансової і технічної. Крім того, тут розглянуті аспекти електронних 

послуг та послуг через мобільні телефони, а також важливість багатоканального 

надання послуг. Найголовнішим, однак, є те, що даний проект Концепції презентує 

основи для розробки проектів з упровадження вищезазначених технологій. Вона 

повинна сприйматися як відправна точка для обласних та місцевих органів влади та 

місцевого самоврядування у ініціюванні дискусій і діяльності в напрямку 

впровадження е-врядування в регіоні. Призначення Проекту Концепції не в тому, щоб 

стати основою для розробки стратегій / планів / документів в області, а швидше, щоб 

надати цінні ідеї, фрагменти з яких можна було б використати у дискурсі майбутнього 

електронного врядування в Івано-Франківській області  та інших регіонах України. 



 


